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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:  193  /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 02   tháng 12 năm 2019 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015  

của HĐND tỉnh về Phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn tỉnh và đề xuất định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án 

Phát triển giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 

tỉnh theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh, 

đồng thời nghiên cứu đề xuất định hướng thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, 

nay UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 159/2015/NQ-HĐND 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 

1. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 

07/7/2015 về phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2 020, UBND 

tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện gồm:  

- Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 phê duyệt Đề án Phát 

triển giao thông nông thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-

2020. 

- Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 về việc sử dụng thiết kế 

mẫu và đơn giá xây dựng các loại mặt đường và cống thoát nước đường giao 

thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 Quy định trình tự, thủ 

tục triển khai thực hiện các công trình bê tông hóa giao thông nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. 

Giao thông nông thôn đã được phát triển mạnh trong giai đoạn 2010 - 

2015 theo Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND 

tỉnh, do vậy trong giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh kế thừa các nội dung đã 

thực hiện trong giai đoạn trước. Thiết kế mẫu vẫn giữ nguyên theo thiết kế đã 

ban hành, với các loại mặt đường rộng từ 1,5m đến 3,5m; đơn giá được cập 

nhật lại theo thời điểm năm 2016; trình tự, thủ tục triển khai thực hiện các công 

trình cơ bản theo giai đoạn trước, được hiệu chỉnh cho phù hợp với các quy 

định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, đơn giá xây dựng đường giao thông 

nông thôn không cần điều chỉnh.  

Trong quá trình thực hiện Đề án, bên cạnh việc phân bổ nguồn vốn cho 

các địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo có chủ trương khai thác vật liệu tại chổ 

để giảm chi phí xây dựng, tuy nhiên chủ trương này hiện nay không còn thực 

hiện do phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về khoáng sản. 
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Đối với Đề án giao thông nông thôn, việc xác định danh mục công trình 

GTNT, phân bổ kinh phí cho các xã do cấp huyện thực hiện. Nguồn vốn hỗ trợ 

hàng năm cho các địa phương được phân bổ theo dự toán thu - chi ngân sách 

nhà nước hàng năm, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. 

Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ cho các địa phương 255 tỷ 

đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn trung hạn được HĐND tỉnh bố trí cho Đề 

án, cụ thể như sau: 

Năm Số lần phân bổ Kinh phí Ghi chú 

2016 01 45,6  

2017 01 60,6  

2018 02 46,0 
Theo khả năng cân đối nguồn,  

nên bố trí thành 02 đợt 

2019 và 

2020 
02 102,8 

Do cân đối được nguồn nên  

bố trí trước kế hoạch năm 2020 

Tổng cộng 255,0 Bình quân: 51 tỷ đồng/năm 

2. Công tác tham mưu của các Sở, ngành 

Ngoài việc tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, Sở Giao thông 

vận tải đã chủ động hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án, cũng 

như phân bổ kế hoạch hàng năm cho các xã theo nguyên tắc ưu tiên nguồn vốn 

cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020, sau 

đó mới xem xét các mục tiêu khác.  

Các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ 

nguồn vốn trong dự toán thu - chi ngân sách đầu năm. Do vậy, việc triển khai 

thực hiện ở acacs địa phương được chủ động, hoàn thành kịp thời các công 

trình trong năm. 

3. Tổ chức thực hiện ở các địa phương: 

Giai đoạn 2016 - 2020, giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh không còn 

phát triển mạnh như giai đoạn 2010 - 2015 do phát triển GTNT được triển khai 

lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; khối 

lượng GTNT còn lại đủ điều kiện thực hiện theo chương trình đề án không còn 

nhiều. Trong thời gian này, công tác phát triển GTNT đã đi vào nền nếp, không 

có các yếu tố phát sinh mới cần chỉ đạo. 

 Trong giai đoạn triển khai Đề án, trên địa bàn tỉnh khan hiếm nhân công, 

do vậy việc tổ chức thực hiện ở các địa phương thường phải hợp đồng nhiều 

hơn tự thực hiện. Hình thức đổ bê tông tươi thương phẩm tương đối phổ biến 

nên công trình vừa đảm bảo chất lượng, vừa rút ngắn tiến độ thi công. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

-  Khối lượng thực hiện: Trong giai đoạn năm 2016 - 2020,trên địa bàn 

tỉnh đã bê tông hóa được 795,4km đường GTNT, trong đó chủ yếu là loại có 

mặt đường rộng 3,0m (569,2 km, chiếm tỷ lệ khoảng 72%).  

-  Về nguồn vốn: Tổng kinh phí đã thực hiện 603,4 tỷ đồng, trong đó ngân 

sách tỉnh hỗ trợ 255 tỷ đồng; ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp 

348,4 tỷ đồng. 
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So với mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết, đã thực hiện vượt 224 km; về 

kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ đạt 100% theo kế hoạch là 255 tỷ đồng1. 

STT Chỉ tiêu Chỉ số đạt được Ghi chú 

1 Khối lượng thực hiện   

- Bê tông hóa mặt đường 795,4 km Chỉ tiêu: 571km 

- Xây dựng cống các loại 1.620 cái  

a Phân loại theo bề rộng   

- Mặt đường 3,5m 131,04km  

- Mặt đường rộng 3,0m 569,20km  

- Mặt đường rộng trên 2,5m 60,83km  

- Mặt đường từ 1,5-2,0m 25,27km 
Mở rộng đường 

hiện có 

b Phân loại theo khu vực   

 Khu vực đồng bằng 556,5km  

 Khu vực miền núi 238,9km  

2 Tổng nguồn vốn đầu tư 603,4 tỷ đồng  

 

Ngân sách tỉnh 

- Khu vực đồng bằng 

- Khu vực miền núi 

255,0 tỷ đồng 

132,50 tỷ đồng 

122,5 tỷ đồng 

 

 Ngân sách địa phương 157,9 tỷ đồng  

 Nhân dân đóng góp và huy động 190,50 tỷ đồng  

5 Chi phí đầu tư bình quân/km 759 triệu đồng  

1. Đánh giá các mặt đạt được 

Công tác phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện liên tục từ 

năm 2001 đến nay, với 03 giai đoạn: 2001 - 2008, 2010 - 2015 và 2015 - 2020. 

Mỗi giai đoạn có những đặc điểm riêng; các mặt tích cực luôn được phát huy, 

các tồn tại từng bước được khắc phục. Giai đoạn 2016 - 2020, tuy nguồn vốn 

thực hiện không nhiều, khối lượng thực hiện hàng năm thấp hơn các giai đoạn 

trước nhưng việc duy trì công tác phát triển GTNT đã góp phần tạo niềm tin 

lớn trong nhân dân, tiếp tục giải quyết nhu cầu giao thông cho những nơi có 

điều kiện khó khăn mà các giai đoạn trước chưa thực hiện được, nhất là tại các 

khu vực thưa dân cư, địa hình khó khăn, thu nhập người dân còn thấp. 

Từ các cơ chế của Đề án do tỉnh ban hành, các địa phương đã vận dụng để 

xây dựng các cơ chế riêng về phát triển GTNT trên địa bàn địa phương. Trong 

giai đoạn vừa qua, các huyện Núi Thành, Duy Xuyên… đã có cơ chế để tiếp 

tục thúc đẩy phát triển GTNT mạnh hơn so với kế hoạch theo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh. 

Phát triển GTNT là tiền đề, điều kiện để các địa phương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã có 136/204 xã trên địa bàn tỉnh 

hoàn thành tiêu chí số 2 (giao thông), so với cuối năm 2015 tăng thêm 73 xã. 

 

 

                                           
1 Trong giai đoạn triển khai Đề án, giá vật tư, nguyên liệu duy trì ổn định nên chiều dài đường được tăng lên. 
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Stt Địa phương 
Chỉ tiêu 

(km) 

Thực hiện 

(km) 

Tỷ lệ hoàn 

thành (%) 
Ghi chú 

1 Tây Giang 16,42 18,49 112,61  

2 Đông Giang 13,14 12,91 98,25  

3 Nam Giang 25,16 24,52 97,46  

4 Phước Sơn 10,00 11,74 117,40  

5 Bắc Trà My 20,31 23,81 117,23  

6 Nam Trà My 21,87 16,86 77,09 Đạt rất thấp 

7 Hiệp Đức 16,91 32,75 193,67  

8 Nông Sơn 14,66 15,29 104,30  

9 Tiên Phước 73,11 82,52 112,87  

10 Đại Lộc 44,08 46,29 105,01  

11 Điện Bàn 49,31 53,71 108,92  

12 Duy Xuyên 28,03 65,65 234,21 Có cơ chế của huyện 

13 Quế Sơn 66,19 71,52 108,05  

14 Thăng Bình 76,02 92,35 121,48  

15 Phú Ninh 38,36 64,04 166,94 Có cơ chế của huyện 

16 Núi Thành 21,23 112,95 532,03 Có cơ chế của huyện  

17 Hội An 8,10 9,19 113,46  

18 Tam kỳ 28,35 40,81 143,95  

Cộng 571,25 795,40 139,24  

2. Các khó khăn, tồn tại, nguyên nhân 

Các tuyến GTNT thực hiện trong giai đoạn vừa qua đều là các tuyến khó 

khăn, nền đường không có sẵn, do đó phải cần nhiều kinh phí để xây dựng nền 

đường. Bên cạnh đó, hầu hết các tuyến qua khu vực dân cư thưa thớt nên huy 

động đóng góp còn gặp khó khăn. 

Việc thực hiện các quy định của Luật Khoáng sản dẫn đến nhân dân 

không tự khai thác được vật liệu địa phương để xây dựng các công trình. Đặc 

biệt trong giai đoạn này, có thời điểm khan hiếm nhân công, vật liệu xây dựng, 

nguồn nước cấp cho công trình không đáp ứng. 

Nhiều địa phương có nhu cầu mở rộng hoặc sửa chữa các tuyến đường đã 

xây dựng ở giai đoạn trước nhưng chưa có cơ chế để thực hiện. Bên cạch đó, 

chưa có giải pháp kỹ thuật tối ưu cho việc mở rộng và sửa chữa mặt đường bê 

tông xi măng. Đây là các vấn đề cần có sự nghiên cứu để thực hiện cho giai 

đoạn tiếp theo. 

Tóm lại qua 5 năm triển khai thực hiện, đến nay UBND tỉnh đã triển khai 

thực hiện hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 

07/7/2015 của HĐND tỉnh về Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, 

giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả thực hiện Đề án tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng 

nông thôn, phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, góp phần để các địa 

phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, sắp xếp dân cư. 

Sau gần 20 năm phát triển, hệ thống đường GTNT trên địa bàn tỉnh 
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Quảng Nam đã phát triển mạnh, với trên 5.000 km mặt đường GTNT được bê 

tông hóa, đạt tỷ lệ 78,5%, cao hơn mức trung bình chung của cả nước và các 

tỉnh trong khu vực. Đến nay, hầu như không còn tình trạng nắng bụi, mưa lầy; 

các nhu cầu giao thông thiết yếu của nhân dân cơ bản đã được đáp ứng. 

Cơ chế nhân dân và nhà nước cùng làm trong tổ chức thực hiện Đề án tiếp 

tục được phát huy và nhân rộng sang một số lĩnh vực khác khi triển khai xây 

dựng nông thôn mới; việc triển khai Đề án luôn nhận được sự quan tâm, đồng 

tình của nhân dân trong tỉnh. 

(Chi tiết theo bảng tổng hợp số liệu) 
 

B. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG 

THÔN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

I. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG GTNT TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH VÀ NHU CẦU PHÁT TRIỂN 

Đến hết năm 2020, hệ thống đường GTNT trên địa bàn tỉnh có 

5.031km/6.411km được kiến cố hóa, đạt tỷ lệ 78,5%, trực tiếp phục vụ giao 

thông, đi lại cho toàn bộ nhân dân khu vực nông thôn, tỷ lệ đường được kiên cố 

hóa cao hơn chỉ tiêu phát triển chung của cả nước, hầu hết các tuyến GTNT thiết 

yếu đã được bê tông hóa, tuy nhiên hệ thống đường vẫn còn những tồn tại như 

sau: 

-  Các tuyến đường GTNT được kiên cố hóa trong giai đoạn 2001 – 2008 

hiện đang xuống cấp, mặt đường bong tróc, gãy vỡ; bên cạnh đó, nhiều tuyến có 

mặt đường hẹp, chưa có nền đường. Nguyên nhân do chất lượng thi công chưa 

tốt, nền đường chưa bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, gây lún, nứt mặt đường trong 

quá trình khai thác. 

-  Vẫn còn nhiều công trình cầu tạm, cầu treo không bảo đảm tiêu chuẩn 

khai thác, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ, gây tai nạn. 

-  Vẫn còn nhiều điểm dân cư ở khu vực miền núi cao chưa có đường kết 

nối đến các trục đường chính. 

Trong thực tế hiện nay, nếu tiếp tục thực hiện phát triển GTNT như giai 

đoạn vừa qua sẽ không khắc phục được các tồn tại nêu trên, vì các lý do sau: 

-  Mặt đường do nhân dân tự xây dựng không bảo đảm 100% yêu cầu kỹ 

thuật, xuống cấp nhanh, đặc biệt là bề mặt rất dễ bị bong, tróc. 

-  Phương thức thủ công dẫn đến nền đường không được xử lý triệt để, 

nhiều đoạn nền đường không bảo đảm, bị sụt lún dẫn đến gãy, vỡ tấm bê tông. 

-  Trong tổ chức thực hiện, do chưa ràng buộc chặt chẻ về tiêu chuẩn kỹ 

thuật bề rộng nền đường, mặt đường nên các tuyến xây dựng xong không có lề 

đường, mặt đường hẹp. 

Do vậy, giai đoạn tiếp theo cần nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để áp dụng 

do việc mở rộng, tăng cường lớp mặt đường bê tông xi măng hiện có nhằm tiết 

kiệm chi phí đầu tư, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và bảo đảm sử dụng 

lâu dài. Đồng thời thay đổi cơ chế thực hiện để khắc phục những tồn tại nêu 

trên. 
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Nhu cầu phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 20252 

STT Nội dung Khối lượng 
Kinh phí 

(tỷ đồng) 

1 Bê tông hóa các tuyến đường đất 1.380km 1.104 

2 

Mở rộng, nâng cấp các đường trục xã, 

trục thôn bảo đảm tiêu chuẩn tối thiểu 

đường GTNT loại B (mặt 3,5m; nền 

5,0m) 

3.018km 1.509 

3 
Xây dựng cầu, cống trên đường trục 

xã, trục thôn (ĐX) 

239 cầu/3.223m và 

437 cống khẩu độ lớn 
1.194 

4 
Xây dựng cầu, cống trên đường ngõ 

xóm (đường dân sinh) 

381 cầu/3.525m và 

587 cống khẩu độ lớn 
881 

5 Chuyển đổi cầu treo thành cầu cứng 45 cái 406 

 Tổng cộng  5.094 

II. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐƯỜNG 

GTNT GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

1. Quan điểm phát triển  

Tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống đường GTNT trên địa bàn tỉnh theo 

hướng bền vững, kiên cố, làm đến đâu chắc đến đó; gắn liền phát triển GTNT 

với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. 

Ưu tiên phát triển trước các tuyến đường trục xã, trục thôn3 (là các tuyến 

đường tiếp cận đến các khu, điểm dân cư chiếm tỷ lệ khoảng 60% chiều dài 

đường GTNT). Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ cho kiên cố hóa các tuyến đường trục 

xã, trục thôn. Việc bê tông hóa các tuyến đường ngõ xóm, mở rộng nền 

đường,… các địa phương tự xây dựng đề án và bố trí kinh phí hỗ trợ nhân dân 

thực hiện (tương tự như giai đoạn 2016 - 2020 nhưng ngân sách tỉnh không hỗ 

trợ hoặc hỗ trợ thông qua cân đối ngân sách) hoặc triển khai bằng các chương 

trình, dự án khác. 

Khi kiên cố hóa các tuyến GTNT, phải tận dụng tối đa kết cấu đường hiện 

trạng, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để mở rộng, tăng cường nhằm đưa các 

tuyến đường vào tiêu chuẩn kỹ thuật. Lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực 

để thi công các hạng mục kỹ thuật cao, nhân dân chỉ tham gia thực hiện các 

hạng mục đơn giản.  

Kiên cố hóa mặt đường gắn liền với công trình cầu, cống; từng bước thay 

thế các công trình cầu treo bằng các công trình cầu cứng khi có điều kiện, ưu 

tiên các công trình cầu treo đã sử dụng lâu ngày, công trình có lưu lượng giao 

thông lớn. 

                                           
2 Số liệu về nhu cầu phát triển đường GTNT tại thời điểm thực hiện xong đề án giai đoạn 2016-2020; giai đoạn 

2021-2025 sẽ lựa chọn các công trình phù hợp với tiêu chí để thực hiện. 
3 Theo thông kê của 85 xã đã được thẩm định tiêu chí giao thông khi công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 

Trong tổng chiều dài đường 3.612km thì đường trục xã chiếm 923km (tỷ lệ 25,5%), đường trục thôn chiếm 

1.188km (tỷ lệ 32,9%), đường ngõ xóm chiếm 1.501km (tỷ lệ 41,6%).  
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2. Mục tiêu và giải pháp phát triển 

a) Đường trục xã, trục thôn : 

- Đối với nền đường, công trình thoát nước: Tôn tạo, mở rộng nền đường,  

bổ sung hệ thống thoát nước dọc, lề đường; kiên cố hóa các công trình cống, 

cầu; đưa dần các tuyến vào tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu đường GTNT loại B 

(mặt đường 3,5m; nền đường 5,0m). 

- Đối với mặt đường: 

+ Các tuyến chưa có mặt: Xây dựng đồng bộ nền đường, mặt đường, công 

trình thoát nước bảo đảm bền vững. 

+ Các tuyến đã có mặt đường: Mở rộng các tuyến có lưu lượng giao thông 

cao; sửa chữa, khắc phục các hư hỏng bằng các pháp kỹ thuật phù hợp, bảo 

đảm bền vững. Đối với các tuyến quan trọng nhưng không thể mở rộng mặt 

đường sẽ sửa chữa, khôi phục mặt đường. 

b) Công trình cầu treo trên các đường trục xã, trục thôn: Nếu còn tốt thì 

tiếp tục khai thác; khi có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp sẽ xem xét tính chất 

phục vụ và điều kiện xây dựng để thay bằng cầu cứng. 

c) Đường ngõ xóm: 

- Các tuyến đã có mặt đường: Tiếp tục bảo trì và sử dụng. 

- Các tuyến chưa có mặt đường: Khi có điều kiện triển khai thực hiện thì 

phải bảo đảm tiêu chuẩn tối thiểu: mặt đường 3,0m; nền đường 4,0m, công 

trình thoát nước đồng bộ. 

3. Nghiên cứu lựa chọn giải pháp phù hợp để sửa chữa mặt đường BTXM 

Kết cấu mặt đường bê tông xi măng trên hệ thống đường GTNT hiện nay 

đang gặp những khó khăn về kỹ thuật trong việc mở rộng, sửa chữa. Nguyên 

nhân do tính liên kết giữa kết cấu cũ và kết cấu mới không bền vững, kém thẩm 

mỹ. Trong thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị đã sử dụng các vật liệu như 

carboncor, láng nhựa, bê tông nhựa … để phủ lên bề mặt bê tông xi măng nhằm 

chống bong tróc nhưng không giải quyết được vấn đề nứt gãy. 

Trường hợp đập bỏ kết cấu cũ để làm lại mặt đường BTXM thì lãng phí, ô 

nhiểm môi trường do khối lượng tấm bê tông phải bỏ đi rất lớn. Mặt khác, nếu 

việc xây dựng lại không bảo đảm thì sau 5 - 7 năm sử dụng, việc bong tróc lại tái 

diễn, công trình lại xuống cấp. 

Để có giải pháp kỹ thuật phù hợp các tiêu chí: bền vững, chi phí thấp, tận 

dụng được kết cấu mặt đường hiện có, cần thực hiện đề tài nghiên cứu thực 

nghiệm“Giải pháp sửa chữa mặt đường BTXM áp dụng cho GTNT trên địa bàn 

tỉnh”, theo hướng: Chọn một vài đoạn tuyến có tổng chiều dài khoảng 1,5km 

(mặt đường BTXM có lưu lượng phương tiện tương đối lớn) để xây dựng thử 

nghiệm các loại kết cấu tăng cường4. Mỗi loại kết cấu được xây dựng với chiều 

dài từ 200 đến 300m; sau khi xây dựng xong sẽ đưa vào sử dụng và quan trắc, 

đánh giá, lựa chọn giải pháp phù hợp để quyết định nhân rộng triển khai trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

                                           
4 Kết cấu thực nghiệm được nghiên cứu trên cơ sở vận dụng các đề tài nghiên cứu lý thuyết đã có, học hỏi ở các 

địa phương khác hoặc tại các công trình đã triển khai trên địa bàn tỉnh. 
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4. Đề xuất cơ chế và phương án triển khai đề án trong giai đoạn tới 

- Đối với hạng mục mở rộng nền đường, mặt đường, cống thoát nước quy 

mô nhỏ: Giao cho nhân dân tự tổ chức giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường, 

mặt đường thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Sau khi kiểm tra, 

nếu tuyến đường đã bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ hỗ trợ đầu tư 01 lớp kết cấu 

mặt đường tăng cường, bảo đảm bền vững và có tính thẩm mỹ cao. 

- Đối công trình cống có quy mô lớn, cầu và lớp mặt đường tăng cường: 

Tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm để lựa chọn kết cấu phù hợp, phần này do 

nhân sách nhà nước (tỉnh và huyện) hỗ trợ thực hiện, nhân dân tổ chức giám sát. 

- Trong công tác điều hành, chỉ đạo, giai đoạn 2021 - 2025, đề xuất ghép 

02 chương trình kiên cố hóa đường ĐH và GTNT vào chung 01 đề án để triển 

khai thực hiện. 

Việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa 

bàn tỉnh trong các giai đoạn vừa qua theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đem lại 

hiệu quả thiết thực, cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần hoàn thành 

mục tiêu xây dựng nông thôn mới; đạt được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của 

cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.  

Để tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn 

tỉnh và sửa chữa, khắc phục các tuyến GTNT bị hư hỏng trong các giai đoạn 

trước để phục vụ nhân dân đi lại, sinh hoạt và sản xuất, gắn với hoàn thành mục 

tiêu xây dựng nông thôn mới, kính đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục giao UBND 

tỉnh chỉ đạo rà soát, nghiên cứu xây dựng Đề án “Kiên cố hóa hệ thống đường 

ĐH và GTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025”, trình 

HĐND tỉnh vào cuối năm 2020 để xem xét, quyết định thực hiện từ năm 2021, 

từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh (dự kiến khoảng 250 tỷ đồng/năm)5, 

nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã và nguồn vốn đóng góp của nhân dân. 

Đồng thời thống nhất để UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải triển khai Đề 

tài thực nghiệm nghiên cứu “Giải pháp sửa chữa mặt đường bê tông xi măng  

áp dụng cho giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh”. Kết quả nghiên cứu được 

báo cáo cùng với Đề án “Kiên cố hóa hệ thống đường GTNT trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025”. 

UBND kính trình HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:       

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, TC, KH và ĐT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTN. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Huỳnh Khánh Toàn 

                                           
5 Giai đoạn 2015-2020 bình quân mỗi năm là 168 tỷ đồng, trong đó ĐH: 117 tỷ; GTNT 51 tỷ. Giai đoạn 2021-

2025, nếu cân đối được ngân sách, đề nghị bố trí 250 tỷ đồng/năm, trong đó ĐH khoảng 180 tỷ/năm; GTNT 70 

tỷ/năm. 
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 1,5m  2,0m  2,5m  3,0m  3,5m  CO.3  CO.5  CO.7  Tổng  NS tỉnh 
 NS huyện 

đối ứng 

 NS xã, 

nhân dân  

đối ứng 

 Nguồn 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (15) (16) (17)  (18) 

795.39     14.62   10.65   60.83   569.16     131.04   503.00     538.00      579.00    603.39      254.99    157.90         182.47       8.03        

Miền núi 238.89     1.81     8.65     4.20     112.82     102.31   146.00     277.00      403.00    221.62      132.53    49.79           32.21         7.09        

Đồng Bằng 556.50     12.81   2.00     56.63   456.34     28.73     357.00     261.00      176.00    381.77      122.46    108.11         150.25       0.95        

1 NĂM 2016 162.87     -       2.94     15.55   111.19     33.20     97.00       116.00      143.00    128.29      45.55      41.62           38.88         2.24        

KV Miền núi 43.80       -       2.02     1.37     18.06       22.35     37.00       65.00        71.00      47.05        23.60      13.80           7.44           2.21        

KV Đồng bằng 119.08     -       0.92     14.18   93.13       10.85     60.00       51.00        72.00      81.24        21.95      27.81           31.44         0.03        

2 NĂM 2017 174.87     10.99   3.78     9.91     117.19     33.00     143.00     136.00      146.00    132.57      60.62      30.49           38.93         2.52        

KV Miền núi 60.95       1.53     3.55     1.35     27.25       27.26     55.00       77.00        108.00    56.11        31.88      11.93           9.80           2.51        

KV Đồng bằng 113.92     9.45     0.23     8.56     89.94       5.74       88.00       59.00        38.00      76.45        28.74      18.56           29.14         0.01        

3 NĂM 2018 147.23     -       1.53     13.69   108.01     24.00     106.00     102.00      98.00      107.58      46.05      28.16           31.86         1.50        

KV Miền núi 42.94       -       1.53     0.92     22.33       18.15     31.00       46.00        74.00      36.01        23.83      7.54             4.05           0.59        

KV Đồng bằng 104.30     -       -       12.77   85.67       5.86       75.00       56.00        24.00      71.56        22.22      20.63           27.81         0.91        

4 NĂM 2019 169.80     3.64     1.25     13.60   121.43     29.89     113.00     150.00      154.00    128.98      60.20      28.14           38.87         1.77        

KV Miền núi 50.90       0.28     0.40     0.56     26.06       23.61     19.00       89.00        133.00    48.29        31.21      9.08             6.22           1.77        

KV Đồng bằng 118.90     3.36     0.85     13.04   95.37       6.28       94.00       61.00        21.00      80.70        28.99      19.06           32.65         -          

5 NĂM 2020 140.62     -       1.15     8.09     111.34     10.94     44.00       34.00        38.00      105.98      42.57      29.49           33.93         -          

KV Miền núi 40.30       -       1.15     -       19.12       10.94     4.00         -            17.00      34.16        22.01      7.44             4.71           -          

KV Đồng bằng 100.31     -       -       8.09     92.23       -         40.00       34.00        21.00      71.82        20.56      22.05           29.21         -          

Chi tiết 

KV Miền núi 238.89     1.81     8.65     4.20     112.82     102.31   146.00     277.00      403.00    221.62      132.53    49.79           32.21         7.09        

Tổng 18.49       0.28     6.35     0.81     8.82         2.23       9              -            -          17.87        11.27      5.08             1.51           -                   -   

2016 3.43         -       0.93     0.47     1.29         0.74       -           -            -          3.57         2.03        0.69             0.84           -          

2017 4.81         -       2.49     -       0.83         1.49       3              -            -          4.38         2.70        1.43             0.25           -          

2018 3.00         -       1.38     0.11     1.51         -         2              -            -          2.80         2.03        0.63             0.14           -                   -   

2019 4.56         0.28     0.40     0.24     3.64         -         -           -            -          4.38         2.64        1.57             0.18           -                   -   

2020 2.70         -       1.15     -       1.55         -         4              -            -          2.73         1.87        0.76             0.10           -                   -   

Tổng 12.91       -       -       0.73     -           12.18     -           -            20           13.13        9.01        2.81             1.30           -                   -   

2016 2.94         -       -       -       -           2.94       -           -            11           2.50         1.63        0.58             0.29           -          

2017 2.71         -       -       0.73     -           1.98       -           -            4             2.94         2.16        0.52             0.26           -          

2018 2.30         -       -       -       -           2.30       -           -            2             2.56         1.63        0.68             0.24           -          

2019 2.90         -       -       -       -           2.90       -           -            3             3.00         2.10        0.60             0.30           -          

1 Tây Giang

2 Đông Giang

Phụ lục 01:  KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GTNT, GIAI ĐOẠN 2016-2020

TỔNG CỘNG

 Ghi 

chú 

 Quy mô mặt đường  Kinh phí (tỷ đồng) 

(Kèm theo Báo cáo số     193     /BC-UBND ngày  02  tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

 Chiều dài 

(km) 

 Cống các loại (cái) 

TT NămNăm/Xã



 1,5m  2,0m  2,5m  3,0m  3,5m  CO.3  CO.5  CO.7  Tổng  NS tỉnh 
 NS huyện 

đối ứng 

 NS xã, 

nhân dân  

đối ứng 

 Nguồn 

khác 

 Ghi 

chú 

 Quy mô mặt đường  Kinh phí (tỷ đồng) 

 Chiều dài 

(km) 

 Cống các loại (cái) 

TT NămNăm/Xã

2020 2.06         -       -       -       -           2.06       -           -            -          2.13         1.49        0.43             0.21           -          

Tổng 24.52       -       0.16     0.03     4.35         19.98     -           -            141         24.34        17.26      4.70             2.39           -                   -   

2016 4.60         -       0.16     -       2.19         2.25       6             4.51         3.12        0.90             0.49           -          

2017 6.45         -       -       -       -           6.45       24           5.91         4.14        1.18             0.59           -          

2018 3.94         0.03     2.16         1.75       38           4.46         3.12        0.90             0.45           

2019 4.94         4.94       56           5.74         4.02        1.15             0.57           

2020 4.60         4.60       17           3.71         2.85        0.57             0.29           

Tổng 11.74       -       -       -       11.32       0.42       6              1               1             16.39        6.86        8.27             1.26           -                   -   

2016 2.10         -       -       -       2.10         -         -           1               1             6.86         1.24        5.51             0.11           -          

2017 3.57         -       -       -       3.57         -         -           -            -          3.17         1.64        1.24             0.30           -          

2018 1.96         -       -       -       1.82         0.14       4              -            -          2.11         1.24        0.76             0.10           -          

2019 2.29         -       -       -       2.01         0.28       2              -            -          2.62         1.60        0.35             0.67           -          

2020 1.83         -       1.83         -           -          1.62         1.14        0.41             0.08           -          

Tổng 23.81       -       -       0.71     22.02       1.08       -           -            -          20.39        13.92      4.49             1.98           -          

2016 4.17         -       -       4.17         -         -           -            -          3.94         2.52        1.09             0.33           

2017 6.10         -       0.24     5.87         -         -           -            -          4.78         3.34        0.95             0.49           

2018 4.29         -       0.48     3.14         0.67       -           -            -          3.73         2.52        0.85             0.36           

2019 5.53         -       -       5.12         0.41       -           -            -          4.65         3.24        0.95             0.47           

2020 3.71         -       -       3.71         -         -           -            -          3.29         2.30        0.66             0.33           

Tổng 16.86       1.53     1.99     1.28     11.19       0.86       -           9               89           22.02        14.98      4.93             2.11           -          

2016 3.09         -       0.93     0.90     0.60         0.66       -           6               17           3.85         2.71        0.76             0.38           

2017 4.97         1.53     1.06     0.38     1.80         0.20       -           3               35           5.77         3.59        1.68             0.50           

2018 2.95         -       -       -       2.95         -         -           -            18           3.72         2.71        0.64             0.37           

2019 3.43         -       -       -       3.43         -         -           -            19           5.13         3.49        1.14             0.50           

2020 2.42         -       -       -       2.42         -         -           -            -          3.54         2.48        0.71             0.35           

Tổng 32.75       -       0.15     0.08     30.10       2.42       10            43             36           22.84        9.64        7.94             5.26           -                   -   

2016 2.63         -       -       -       2.12         0.51       -           1               8             2.01         1.74        -              0.27           -          

2017 7.49         -       -       -       6.43         1.07       -           13             12           4.98         2.31        1.95             0.72           -          

2018 6.74         -       0.15     0.01     6.04         0.54       3              11             5             4.66         1.74        2.00             0.92           -          

2019 8.98         -       -       0.08     8.60         0.30       7              18             11           6.03         2.25        1.99             1.79           -          

2020 6.92         -       -       -       6.92         -         -           -            -          5.16         1.60        2.00             1.57           -          

Tổng 15.29       -       -       0.25     15.04       -         -           12             3             12.05        8.33        2.31             1.41           -                   -   

2016 2.44         -       -       -       2.44         -         -           1               -          1.84         1.29        0.37             0.18           -          

2017 3.90         -       -       -       3.90         -         -           1               2             2.86         2.00        0.57             0.29           

2018 2.75         -       -       -       2.75         -         -           7               -          2.16         1.52        0.43             0.22           -                   -   

2019 3.51         -       -       0.25     3.26         -         -           3               1             3.07         2.15        0.61             0.31           -                   -   

2020 2.68         2.68         2.12         1.38        0.32             0.42           

Phước Sơn4

Bắc Trà My5

7 Hiệp Đức

Nam Trà My6

2 Đông Giang

Nam Giang3

Nông Sơn8



 1,5m  2,0m  2,5m  3,0m  3,5m  CO.3  CO.5  CO.7  Tổng  NS tỉnh 
 NS huyện 

đối ứng 

 NS xã, 

nhân dân  

đối ứng 

 Nguồn 

khác 

 Ghi 

chú 

 Quy mô mặt đường  Kinh phí (tỷ đồng) 

 Chiều dài 

(km) 

 Cống các loại (cái) 

TT NămNăm/Xã

Tổng 82.52       -       -       0.30     9.98         63.14     121          212           113         72.59        41.26      9.25             14.99         7.09                 -   

2016 18.41       -       -       -       3.16         15.25     37            56             28           17.96        7.32        3.90             4.53           2.21        

2017 20.93       -       4.86         16.08     52            60             31           21.32        10.00      2.40             6.41           2.51        

2018 15.02       0.30     1.96         12.76     22            28             11           9.80         7.32        0.64             1.25           0.59        

2019 14.78       -       -           14.78     10            68             43           13.66        9.72        0.73             1.44           1.77        

2020 13.38       -       -           4.28       -           -            -          9.86         6.90        1.59             1.37           -          

KV Đồng bằng 556.50     12.81   2.00     56.63   456.34     28.73     357          261           176         381.77      122.46    108.11         150.25       0.95        

Tổng 46.29       -       -       42.15   4.14         -         2.00         11.00        -          28.36        16.24      3.97             8.15           -          

2016 11.296 10.50   0.80         6.68         2.94        1.10             2.64           

2017 8.756 7.34     1.42         6.10         3.89        0.64             1.57           

2018 7.53         5.99     1.54         4.62         2.94        0.61             1.06           

2019 11.17       11.17   2              11             6.55         3.78        0.96             1.81           

2020 7.54         7.15     0.39         4.41         2.69        0.65             1.06           

Tổng 53.71       53.71       40.42        13.43      8.30             18.68         

2016 18.21       18.21       11.61        2.54        2.79             6.28           

2017 6.87         6.87         6.36         2.74        1.12             2.51           

2018 7.09         7.09         6.00         2.54        1.06             2.40           

2019 12.44       12.44       9.83         3.28        2.01             4.53           

2020 9.09         9.09         6.61         2.33        1.32             2.97           

Tổng 65.65       -       -       -       65.65       -         219          150           64           27.06        10.48      2.49             13.18         0.91        

2016 12.09       -       -       -       12.09       -         40            23             7             4.02         1.90        0.33             1.80           

2017 13.54       -       -       -       13.54       -         53            31             9             5.89         2.51        0.52             2.86           

2018 15.83       -       -       -       15.83       -         53            38             16           5.42         1.90        0.54             2.07           0.91        

2019 14.19       -       -       -       14.19       -         43            31             16           5.52         2.44        0.47             2.60           

2020 10.00       -       -       -       10.00       -         30            27             16           6.22         1.73        0.63             3.86           -                   -   

Tổng 71.52       -       -       -       71.52       -         5              8               4             52.60        19.35      10.74           22.51         -          

2016 13.76       -       -       -       13.76       -         2              -            2             9.35         3.50        2.06             3.79           

2017 17.44       -       -       -       17.44       -         -           7               2             13.50        4.64        2.88             5.98           

2018 12.66       -       -       -       12.66       -         -           1               -          9.33         3.50        1.83             4.00           

2019 15.96       -       -       -       15.96       -         3              -            -          11.80        4.51        2.30             4.98           

2020 11.70       -       -       -       11.70       -         -           -            -          8.62         3.20        1.67             3.75           

Tổng 92.35       0.54     -       -       90.23       1.58       -           -            -          68.20        25.99      9.77             32.43         -          

2016 15.17       -       -       13.78       1.40       -           -            -          11.68        4.70        1.66             5.32           -          

2017 22.76       0.54     -       -       22.22       -         -           -            -          16.48        6.23        2.37             7.88           -          

2018 18.08       -       -       -       18.08       -         -           -            -          13.32        4.70        1.93             6.69           -          

2019 21.68       -       -       -       21.50       0.19       -           -            -          15.89        6.06        2.28             7.54           -          

2020 14.66       -       -       -       14.66       -         -           -            -          10.83        4.30        1.53             5.00           -          

Tổng 64.04       12.27   0.65     -       47.38       3.75       113          75             97           39.61        16.94      7.88             14.80         -                   -   

Duy Xuyên12

Phú Ninh15

Tiên Phước9

Đại Lộc10

Điện Bàn11

Quế Sơn13

Thăng Bình14



 1,5m  2,0m  2,5m  3,0m  3,5m  CO.3  CO.5  CO.7  Tổng  NS tỉnh 
 NS huyện 

đối ứng 

 NS xã, 

nhân dân  

đối ứng 

 Nguồn 

khác 

 Ghi 

chú 

 Quy mô mặt đường  Kinh phí (tỷ đồng) 

 Chiều dài 

(km) 

 Cống các loại (cái) 

TT NămNăm/Xã

2016 6.01         6.01         11             52           4.28         2.93        0.71             0.64           

2017 19.54       8.91     10.59       0.04       35            21             27           8.64         3.89        1.73             3.03           

2018 11.36       11.08       0.28       22            17             8             7.95         2.93        1.78             3.24           -          

2019 16.94       3.36     0.65     -       9.50         3.43       46            19             5             10.96        4.21        2.14             4.62           

2020 10.20       10.20       10            7               5             7.77         2.98        1.52             3.27           

Tổng 112.95     -       -       11.82   78.31       22.82     18            17             11           88.05        9.57        53.72           24.76         -          

2016 32.38       2.92     20.57       8.88       18            17             11           25.64        1.56        16.79           7.29           

2017 16.43       0.55     10.18       5.70       12.91        2.35        7.34             3.22           

2018 21.98       -       6.57     9.83         5.58       17.42        1.77        10.61           5.04           

2019 15.57       1.78     11.13       2.67       12.47        2.28        6.58             3.61           

2020 26.60       26.60       19.60        1.61        12.39           5.60           

Tổng 40.81       -       1.35     2.67     36.22       0.58       -           -            -          30.70        8.09        9.20             13.37         0.04        

2016 8.54         -       0.92     0.76     6.29         0.58       6.76         1.46        2.02             3.25           0.03        

2017 6.44         -       0.23     0.68     5.53         -         4.99         1.94        1.50             1.55           0.01        

2018 7.94         -       -       0.20     7.74         -         6.13         1.46        1.84             2.83           -          

2019 8.86         -       0.20     0.10     8.57         -         6.14         1.89        1.84             2.41           -          

2020 9.04         -       -       0.94     8.10         -         6.67         1.34        2.00             3.33           -          

Tổng 9.19         -       -       -       9.19         -         -           -            -          6.77         2.37        2.03             2.37           -          

2016 1.62         1.62         1.20         0.42        0.36             0.42           

2017 2.15         2.15         1.57         0.55        0.47             0.55           

2018 1.84         1.84         1.37         0.48        0.41             0.48           

2019 2.09         2.09         1.54         0.54        0.46             0.54           

2020 1.49         1.49         1.09         0.38        0.33             0.38           

Phú Ninh15

TP Hội An18

Núi Thành16

TP Tam Kỳ17
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